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(ส ำเนำ) 

ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง    ข้อปฏิบัติและข้อห้ำมเกีย่วกับหอพักนักศึกษำ พ.ศ. 2551 

                                                           
          

                    เพื่อความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการหอพักนักศึกษา อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 18  และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เม่ือวันที่  7 สิงหาคม 2551 จึงก าหนดข้อปฏิบัติและข้อห้าม
เก่ียวกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย หอพัก
นักศึกษา พ.ศ.2551 หมวดท่ี 8 ไว้ดังน้ี 
                     1. ข้อปฏิบัติ 

1.1 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิพักและประสงค์ที่จะพักในหอพักให้ยื่นความจ านงตามวันเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1.2 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิพักในหอพักต้องรายงานตัวเข้าพักในหอพัก พร้อมกรอก
ทะเบียนประวัติการเข้าอยู่หอพักตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยแนบ
รูปถ่ายจ านวน 1 รูป  และลงนามในใบรับมอบวัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องพักก่อน
เข้าพักอาศัย  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ   

1.3 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิพักในหอพักในห้องหน่ึงห้องใดของอาคารหอพักแล้ว  หาก
ประสงค์จะย้ายห้องพักภายในอาคารเดียวกันหรือต่างอาคารกัน ต้องได้รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นลายลักษณ์อักษร 

1.4 การพักอาศัยในห้องหน่ึงห้องใดในหอพักถือเป็นสิทธ์ิเฉพาะตัวของนักศึกษา 
เท่าน้ัน จะโอนสิทธ์ิดังกล่าวให้บุคคลอ่ืนไม่ได้ 

1.5 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิพักในหอพัก หากประสงค์จะเข้า - ออกบริเวณหอพักระหว่าง
เวลา 24.00 น. - 05.30 น. ต้องแสดงบัตรการมีสิทธ์ิเข้าพักต่อเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ณ จุดตรวจทางเข้าหอพักทุกครั้ง 

1.6 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิพักในหอพักต้องแสดงบัตรการมีสิทธ์ิเข้าพักต่อเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยหอพัก และหากนักศึกษาเข้า-ออกหอพักหลังเวลาหอพักปิดต้อง
แสดงบัตรและลงชื่อ พร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หอพัก 

1.7 นักศึกษาที่ไม่มีสิทธ์ิพักในหอพัก ส าหรับวิทยาเขตปัตตานีต้องออกจากบริเวณ
หอพักภายในเวลา 22.00 น. ส่วนวิทยาเขต/เขตการศึกษาอื่นต้องออกจากบริเวณ
หอพักภายในเวลา 24.00 น. 
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1.8   ผู้พักอาศัยต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องพัก บริเวณหอพัก และรักษา    

  ของใช้อันเป็นทรัพย์สินของหอพักให้อยู่ในสภาพที่ไม่ช ารุดเสียหาย เม่ือมีของ 
  ช ารุดเสียหายเกิดขึ้นในหอพัก จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอพักทราบโดยทันท ี
  และจะต้องชดใช้ตามราคาประเมิน 

1.9   นักศึกษาเข้า – ออกบริเวณหอพักในช่องทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
1.10   นักศึกษาที่พักในหอพักต้องเข้ารับการปฐมนิเทศหอพัก และรับทราบระเบียบ    
          หอพัก มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ   
1.11   นักศึกษาที่พักในหอพักต้องเข้าร่วมประชุมหอพักและกิจกรรมหอพัก 
1.12   ผู้พักอาศัยต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินเก่ียวกับหอพัก เช่น ประหยัด    
          กระแสไฟฟ้า น้ าประปา รักษาสาธารณสมบัตแิละสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
1.13   ผู้พักอาศัยต้องไม่น าทรัพย์สินมีค่ามาเก็บไว้ในหอพัก หากมีการสูญหาย     
          มหาวิทยาลยัจะไม่รับผิดชอบ 
1.14   ต้องรักษาบัตรเอทีเอ็ม หรือรหัสส่วนตัว ไม่ให้บุคคลอ่ืนทราบ  อันน ามาซึ่ง 

  มูลเหตุการกระท าผิด ล่วงรู้ข้อมูล และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
1.15   การจัดให้มีการชุมนุมรื่นเริงใด ๆ ในบริเวณหอพัก ซึ่งอาจรบกวนความสงบ 
          ของผู้อื่น ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร  
1.16   ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ยานพาหนะส่วนตัว ต้องจอดให้เป็นระเบียบโดย 
          ไม่กีดขวางทางเข้า - ออกและเส้นทางจราจร        
1.17   การต้อนรับบุคคลภายนอก ให้ต้อนรับบริเวณที่หอพักจัดไว้เท่าน้ัน 
1.18   บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าบริเวณหอพัก ต้องออกจากบริเวณหอพัก 

  ภายในเวลา 20.00  น.  
1.19   เม่ือมหาวิทยาลัยประกาศปิดหอพัก หรือเม่ือนักศึกษาต้องออกจากหอพัก  

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องส่งมอบวัสดคุรุภัณฑ์และกุญแจห้องพักให้เจ้าหน้าที่ 
  ตามเวลาทีก่ าหนด 

1.20   ในระหว่างปิดหอพัก ผู้พักอาศัยในหอพักต้องขนย้ายสิ่งของสัมภาระส่วนตัว 
   ออกจากหอพักให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  

1.21   นักศึกษาที่ประสงค์จะพักอาศัยในหอพักในระหว่างที่หอพักปิดต้องได้รับ 
  อนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะพิจารณาตามความจ าเป็นแต่ละกรณี 

1.22   นักเรียน นักศึกษาต่างสถาบัน  และบุคคลท่ัวไปที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักใน 
          หอพักเป็นการชั่วคราว   ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัย 
          เก่ียวกับหอพัก 
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1.23   นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชน  ทั้งด้านการแต่งกายและความ 
          ประพฤตอิย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและเพศ  ไม่ส่อไปในทางอนาจารใน 
          หอพักและบริเวณหอพัก 

                    2. ข้อห้ำม 
2.1 ห้ามปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ หรือบอกชื่อที่อยู่ อันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์

แก่ตนเอง หรือผู้อื่น 
2.2 ห้ามท าลายเอกสารราชการ และทรัพย์สินของหอพักหรือของผู้อื่น 
2.3 ห้ามกระท าความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพ หรือก่อการทะเลาะวิวาท

ภายในบริเวณหอพัก 
2.4 ห้ามเล่นหรือมีไว้ซึ่งอุปกรณ์การเล่นการพนันและ/หรือตั้งบ่อนการพนันภายใน

บริเวณหอพัก ไม่ว่าพนันเอาทรัพย์สินกันหรือไม่ 
2.5 ห้ามเสพหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งบุหรี่ สุรา ของมึนเมา ยาเสพติด อุปกรณ์ใน

การใช้เสพสิ่งเสพติด และสิ่งต้องห้ามใด ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดภายในบริเวณ
หอพัก 

2.6 ห้ามหรือมีไวซ้ึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต
หรือต่อร่างกาย หรือมีไว้ในครอบครองในบริเวณหอพัก 

2.7 ห้ามมีไว้ซึ่งกุญแจหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีสามารถเปิดเข้าห้องผู้อื่นได้ หรือใช้เปิดท่ี      
         เก็บของของผู้อื่นได้ 
2.8 ห้ามเข้าห้องพักของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
2.9 ห้ามละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
2.10   ห้ามกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราว  
          ทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ท าให้เสียทรัพย์ เป็นต้น 
2.11   ห้ามประพฤตตินไม่เหมาะสมในทางเพศทีข่ัดต่อวัฒนธรรมไทยภายในหอพัก 
2.12   ห้ามมีไว ้และเผยแพร่ ซึ่งสื่อลามกอนาจารทุกชนิดที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของ  
          สังคมไทย 
2.13   ห้ามปิดประกาศ เอกสาร หรือโปสเตอร์ใด ๆ ในบริเวณหอพัก ยกเว้นได้ 

  รับอนุญาต และสามารถปิดประกาศได้ในบริเวณทีก่ าหนดเท่าน้ัน 
2.14   ห้ามผู้พักอาศัยซักล้างนอกบริเวณที่หอพักจัดไว้ให้ 
2.15   ห้ามน าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเข้าไปในหอพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
2.16   ห้ามปรุงหรือประกอบอาหารในหอพัก เว้นแตไ่ด้รับอนุญาต 
2.17   ห้ามนักศึกษาที่พักในหอพักมีหรือใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ยกเว้น 
          นักศึกษาหรือหอพักที่ได้รับอนุญาต  
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2.18   ห้ามส่งเสียงดังหรือกระท าการใด ๆ  อันเป็นการรบกวนผู้อื่น  รวมทั้งการน า 

  ยานพาหนะเข้าและออกบริเวณที่จอดให้ดับและติดเครื่องยนต์นอกตัวอาคาร 
2.19   ห้ามผู้พักอาศัยน าวัสดุ - ครุภัณฑ์ ที่ทางหอพักจัดไว้ส าหรับใช้ประโยชน์ 

            ส่วนรวม  เช่น   หนังสือพิมพ์ ชุดโต๊ะม้าน่ัง ฯลฯ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
2.20   ห้ามผู้พักอาศัยเคลื่อนย้ายวัสดุ - ครุภัณฑ์ออกนอกห้องพัก   
2.21   ห้ามติดตั้ง ต่อเติม ดัดแปลงหรือแก้ไขวัสดุ - ครุภัณฑ์ของหอพัก 
2.22   ห้ามน าสัตว์เล้ียงเข้ามาเล้ียงในบริเวณหอพัก 
2.23   ห้ามปีนป่ายส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารหอพัก 
2.24   ห้ามผู้พักอาศัยน านักศึกษาที่ไม่ได้พักในหอพักเข้าบริเวณหอพักโดยไม่ได้รับ   
          อนุญาต 
2.25   ห้ามผู้พักอาศัยน าบุคคลภายนอกเข้าบริเวณหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 
2.26   ห้ามผู้พักอาศัยน าผู้อื่นเข้ามานอนค้างคืนในห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 
2.27   ห้ามนักศึกษาจัดหรือด าเนินกิจกรรมรับน้องใหม่ หรือประชุมเชียร์ทั้งใน 
          หอพักและในบริเวณหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 
2.28   ห้ามประกอบธุรกิจในบริเวณหอพัก 
2.29   ห้ามตะโกนถ้อยค าหยาบคายในบริเวณหอพัก 
2.30   ห้ามดูหม่ิน หรือกล่าววาจา หรือแสดงกิริยาที่หยาบคาย ไม่เคารพเจ้าหน้าที ่

  อาจารย์ที่ปรึกษา  และคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก 
2.31   ห้ามขัดขืน ฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยชอบ  หรือ 
          ค าสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัย 
2.32   ห้ามประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

          

                               3. กำรกระท ำอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่ระบุในข้อ 1. และข้อ 2. ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำหอพัก 

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ    ณ    วันท่ี         24   กันยายน  2551                         

                                         (ลงชื่อ)                บุญสม  ศิริบ ารุงสุข 
                                                         (รองศาสตราจารย ์ดร.บญุสม  ศิริบ ารุงสุข) 
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
              ส าเนาถูกต้อง 
        สุพัตรา  วิจิตรโสภา 
    (นางสุพัตรา   วิจิตรโสภา)       ทิพวัลย/์พิมพ์ 
นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 8       สุพัตรา/ร่าง/ทาน 


